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(A)     GE.08-71090    081208    081208 

  اهليئة الفرعية للتنفيذ
  الدورة التاسعة والعشرون

  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٠- ١بوزنان، 
  

   من جدول األعمال١٥البند 
  ير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطرافالتقر: مسائل أخرى

     املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو

  التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة لألطراف املدرجة
  يف املرفق باء مبوجب بروتوكول كيوتو
  مشروع استنتاجات مقترح من الرئيس

  توصية اهليئة الفرعية للتنفيذ
تنفيذ، يف دورهتا التاسعة والعشرين، التوصية مبشروع االستنتاجات التـايل لكـي     قررت اهليئة الفرعية لل     

  :يعتمده مؤمتر الطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو يف دورته الرابعة

  مشروع استنتاجات بشأن التقرير السنوي عن التجميع واحملاسبة
  ول كيوتولألطراف املدرجة يف املرفق باء مبوجب بروتوك

اجتمـاع  /مؤمتر األطـراف  (نظر مؤمتر األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو             - ١
يف أطـراف   يف التقرير السنوي األول عن التجميع واحملاسبة لألطراف يف االتفاقية اليت هـي أيـضاً                ) األطراف

، وهو التقرير )١()أطراف املرفق باء(كول كيوتو بروتوكول كيوتو وعليها التزام منصوص عليه يف املرفق باء لربوتو
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 من بروتوكول كيوتو، وبارامترات احملاسبة      ٨الذي يتضمن معلومات عن نتائج االستعراض األويل مبوجب املادة          
  .املسجلة يف قاعدة بيانات التجميع واحملاسبة بعد إمتام االستعراض األويل

اجتماع األطراف بأن نتائج االستعراض األويل مبوجب بروتوكول كيوتو تثبت قدرة /وأقر مؤمتر األطراف  - ٢
 وعلى الوفاء بشروط األهلية     ىلأطراف املرفق باء على حساب انبعاثاهتا والكميات املخصصة يف فترة االلتزام األو           

  .وللمشاركة يف آليات املرونة، املنصوص عليها يف بروتوكول كيوت

اجتماع األطراف أمهية إتاحة الوصول املباشر إىل بيانات التجميـع واحملاسـبة،            /والحظ مؤمتر األطراف    - ٣
واقترح أن تنظر اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يف دورهتا الثالثني، يف تطبيق الوسائل اليت تتيح هذا 

ـ        الوصول، مبا يف ذلك القضايا التقنية ذات الصلة وا         ة البينيـة   لآلثار على املوارد، يف إطار مداوالهتا بشأن الوص
  .لبيانات غازات الدفيئة لالتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ

، ١- إم أ /١٣ من املقـرر     ٤اجتماع األطراف طلبه إىل األمانة، الوارد يف الفقرة         /وكرر مؤمتر األطراف    - ٤
يع واحملاسبة ألطراف املرفق باء سـنوياً، وأحالتـها إىل مـؤمتر    والذي دعاها إىل االستمرار يف نشر تقارير التجم 

  .اجتماع األطراف، وجلنة االمتثال، وكل طرف معين/األطراف

 -  -  -  -  -  

 


